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Groot Parys Leefstyl-landgoed bied jou die volmaakte kombinasie van ’n ryke geskiedenis, gerieflike ligging én
beveiligde landelike leefwêreld. Die Wingerd Villas stel die elegansie van die Kaapse Karoo-argitektuur ten toon en met
Fase 2 word ’n verdere 24 waarde-vir-geld wonings vrygestel.

• Perfek geleë in die Paarl
• Uitsigte en noordfrontleefareas
• Energiebesparende huisontwerpe

• Intrekgereedpakkette beskikbaar
• Unieke hoë tegnologiesekuriteit
• Geen hereregte betaalbaar

• Verskeie gesondheidsorgopsies
• Versorgingsfasiliteite*
• Veeldoelige klubhuis*

WINGERD VILLAS I
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 635 000

2-4 Slaapkamers I Groot: 143 m2 tot 260m2

Meer as

WINGERD VILLAS II
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 190 000

2-3 Slaapkamers I Groot: 137 m2 tot 185m2
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Groot Parys
Ontwikkelingstrust

Wat kan beter wees as om ’n
50-plusser te wees en in die Paarl,
hartklop van die Boland, op ’n

historiese wynplaas nes te skop?

* Fasiliteite word eers later in Fase 2 gebou.

Bepalings en voorwaardes geld. Pryse is onderhewig aan
ontwikkelaarsdiskresie.

Jóú Bolandse tuiste
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2
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Daar word van deeltiteleie-
naars verwag om maande-
liks finansiële bydraes tot 

die regspersoon te maak in die 
vorm van heffings.

Hierdie heffings word gebruik 
om die regspersoon se uitgawes te 
dek.

By deeltitelskemas word die be-
paling van hierdie bydraes deur 
die Bestuurswet en die reëls van 
die betrokke skema voorgeskryf, 
terwyl die bydraes by huiseie-
naarsverenigings gehef word oor-
eenkomstig die grondwet van die 
skema – sowel as enige ander reëls 
wat in terme daarvan uitgevaardig 
word.

Ek hanteer vandag in hierdie ru-
briek die bydraes wat deur eie-
naars in deeltitelskemas gemaak 
én die regsgronde waarvolgens dit 
gehef word. 

Aan die begin 
Ingevolge artikel 3 
van die Bestuurswet 
moet die regspersoon 
alle funksies uitoe-
fen wat in dié wet en 
reëls voorgeskryf 
word.

Hierdie funksies 
sluit onder meer die 
volgende in: 

) Om ’n administra-
tiewe fonds te skep 
en in stand te hou 
wat die redelike, 
jaarlikse operasione-
le uitgawes van die 
regspersoon sal dek. Dit sluit in 
munisipale belasting, versekering, 
instandhouding, uitgawes (wat 
verband hou met verpligtinge wat 
nagekom moet word) en so meer; 

) Om ’n reserwefonds te skep en 
in stand te hou vir die toekomstige 
instandhouding en herstel van die 
gemeenskaplike eiendom in die 
skema; 

) Om van eienaars te vereis om 
bydraes te lewer tot hierdie twee 
fondse, asook om bykomende by-
draes te maak om die uitgawes wat 
verband hou met enige eksklusie-
we gebruiksareas te dek;

) Om te bepaal wat die totale be-
drae is wat benodig word vir die 
bogenoemde; en 

) Om proporsionele bydraes van 
eienaars hiervoor te hef op grond 
van hul onderskeie deelnemings-
kwotas.

Hierdie bydraes is betaalbaar wan-
neer ’n trustee-resolusie só bepaal 
(“ . . .accrues from the passing of a 
resolution to that effect by the 
trustees . . .”).

NIKKI MALAN
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EIENDOM 
EN DIE REG

Regsgronde 
van heffing 
in skemas

Só staan sake verder 
Standaard-bestuursreël 25(1) be-
paal dat die trustees ná afloop van 
die algemene jaarvergadering – 
waar die begroting vir die boek-
jaar goedgekeur is – elke eienaar 
binne 14 dae skriftelik kennis moet 
gee van die bedrae betaalbaar, die 
datum wanneer die bedrae betaal-
baar is, die rentekoers wat geld op 
agterstallige betalings – sowel as 
die geskilbeslegting-proses vir hef-
fings wat in dispuut geplaas word.

Die bogenoemde bydraes is al-
mal bydraes wat gegrond is op die 
vooruitskatting van uitgawes van 
die skema.

Benewens die voormelde uitga-
wes, mag die trustees ook ná afloop 
van ’n boekjaar die bydraes van 
eienaars met ’n maksimum van 
10% verhoog indien die voorskrifte 
vervat in standaard-bestuursreël 
21(3) gevolg word. 

Dit moet egter plaasvind voor 
die begroting vir die nuwe boek-
jaar goedgekeur word en die trus-
tee-kennisgewings aan die eie-
naars gelewer is. 

Ander heffings 
Spesiale heffings verskil van die 
bogenoemde heffings op die vol-
gende wyse: Dit is ’n heffing wat in 
uitsonderlike gevalle opgelê word 

deur die trustees om 
’n noodsaaklike uit-
gawe te dek wat nie 
redelikerwys uitge-
stel kan word om by 
die komende jaar se 
begroting ingesluit te 
word nie.

Die wyse waarop 
hierdie heffing opge-
lê word, is ook deur 
’n trustee-resolusie.

Artikel 3(3) van die 
Bestuurswet bepaal 
dat hierdie tipe hef-
fing betaalbaar raak 
wanneer die trustees 
só ’n resolusie neem 
(“becomes due on the 
passing of a resolu-

tion in this regard by the trus-
tees”). Dit maak daarvoor voorsie-
ning dat, indien die betaling van ’n 
spesiale heffing op ’n pro rata-wyse 
afbetaal word, enige eienaar wat sy 
eenheid oordra slegs vir die pro ra-
ta-betalings tot en met oordrag ver-
antwoordelik is.

Die nuwe koper sal dan verant-
woordelik wees vir die pro rata-be-
taling van daardie spesiale hef-
fings ná registrasie van die deel in 
sy/haar naam.

Indien ’n spesiale heffing opgelê 
word deur die trustees, is dit die 
verpligting van die bestaande eie-
naars om daardie feit aan sy eien-
domsagent en voornemende koper 
te openbaar – anders kan die be-
staande eienaar aanspreeklik ge-
hou word vir daardie bydraes in-
dien hy/sy bewus was van die spe-
siale heffing, maar dit nie 
openbaar het nie.

Deeltiteleienaars moet hulself 
vergewis van die bydraes wat reg-
matig ophef word en daardie by-
draes tydig betaal.

Die skema se trustees moet egter 
ook onthou om die voorskrifte en 
wet streng na te volg en nie bydra-
es te vereis wat nog nie betaalbaar 
is nie.

‘‘By deeltitel-
skemas word 
die bepaling van 
hierdie bydraes 
deur die 
Bestuurswet en 
die reëls van 
die skema 
voorgeskryf.
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